
No dia 9 de abril ocorreu a tradicional festa do Marco Vivo 
do Povo Jenipapo-Kanindé. A festa realiza-se sempre na 
mesma data e trata-se de um importante momento de 
celebração e fortalecimento do Povo Jenipapo. O CDPDH 
esteve presente fortalecendo seu apoio e parceria com a 
luta desse povo.

A Rádio Universitária FM trouxe como pauta a conjuntura 
indígena no Ceará e o papel das instituições no apoio 
ao movimento indígena. O CDPDH e a representante 
indígena, Clécia Pitaguary, foram os convidados para 
facilitar a conversa.
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Nos dias 24 e 25 de maio, o CDPDH realizou atividade 
junto à Pastoral Afro na Comunidade Quilombola Córrego 
de Ubaranas, em Aracati. Na ocasião, levou-se como 
temática da atividade a Campanha da Fraternidade de 
2018 que traz como tema “Fraternidade e superação da 
violência”.

O ciclo da oficina deu início na Aldeia Monguba no dia 
26 de maio, dando continuidade nos dias 13 e 14 de 
junho com as mulheres do Povo Jenipapo-Kanindé e com 
as mulheres do povo Tapeba, respectivamente. A oficina 
realizada propôs às mulheres indígenas a importância 
primeira da sua valorização como mulher, mãe, guerreira 
pertencente a uma raiz de lutas, que necessita de atenção e 
cuidados para continuar sua missão.

O CDPDH participou no dia 20 de abril do debate 
“Questões Indígenas em Pauta: Militância, Direitos e 
Tensões”, organizado pela Universidade de Fortaleza. Na 
ocasião, o antropólogo do MPF Sérgio Brissac, o servidor 
da FUNAI Gustavo Guerreiro, o advogado do CDPDH 
Lucas Guerra e a líder indígena Ceiça Pitaguary falaram 
sobre os direitos e a luta dos povos indígenas no Estado 
do Ceará.

O CDPDH participou nos dias 10 a 13 de abril do 
Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica 
(FIFE), em Recife, um dos maiores eventos brasileiro 
de gestão de organizações da sociedade civil. Em sua 
quinta edição, o evento contou com a participação 
de profissionais brasileiros e estrangeiros do Terceiro 
Setor compartilhando conhecimentos sobre legislação, 
contabilidade, comunicação, administração, voluntariado 
e assistência social.
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Oficina “O papel da mulher
na luta indígena”

Seminário Povos Indígenas e 
Superação da Violência

] No dia 29 de junho, o CDPDH realizou o evento “Povos 
Indígenas e a Superação da Violência”.
O evento trouxe a temática da Campanha da Fraternidade 
e visou refletir sobre a violência, suas causas e a forma 
como ela atinge os povos originários no Ceará.
Com o apoio do Fundo Arquidiocesano de Solidariedade, 
o Seminário contou com a participação de órgãos 
públicos, entidades da sociedade civil, bem como das 
Pastorais Sociais, Cebs e organismos da Arquidiocese.
No período da tarde, grupos de trabalho propuseram 
formas de superar a violência contra os jovens, mulheres e 
territórios indígenas.
O documento final do seminário, bem como as propostas 
serão amplamente divulgadas e encaminhadas para os 
órgãos públicos pertinentes.
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Advogado do CDPDH acompanhou a liderança Kanindé 
da Aldeia Gameleira de Canindé em reunião com a 
Coordenação de Identificação e Delimitação-CGID- na 
FUNAI. Na oportunidade, foram solicitados esforços para 
a realização da regulação fundiária do referido território.

No dia 08 de abril realizou-se a trilha ecológica e feijoada 
do Povo Pitaguary na Aldeia Monguba. A oportunidade 
foi propícia para que visitantes conhecessem a beleza do 
território indígena e conhecessem ainda mais a cultura 
desse povo através de uma bela troca de experiência 
entre as tradições indígenas e do maracatu.

O Diretor do CDPDH, Pe. Élio Correia, e o advogado da 
instituição, Lucas Guerra, estiveram em audiência com o 
bispo diocesano de Limoeiro do Norte, Dom André Vital, 
para tratar da atuação do CDPDH nas Comunidades 
Quilombolas do Cumbe e do Córrego de Ubaranas, em 
Aracati, no território da Diocese de Limoeiro.
Na ocasião, o bispo aprovou o trabalho realizado pela 
instituição e a possibilidade de aproximação entre a 
diocese e o trabalho realizado pelo CDPDH.

Na manhã do dia 18 de abril, o CDPDH foi ao encontro 
dos alunos das turmas da 8ª série e 9º ano da Escola 
Municipal Comissário Francisco Barbosa, no Bairro Boa 
Vista, município de Maracanaú. O assessor jurídico, Lucas 
Guerra, facilitou a roda de conversa sobre o Direito dos 
Povos Indígenas, após o estudo sobre a espiritualidade 
e cultura indígena realizada pelos professores da escola.

Seminário COEPIRReunião FUNAI

Trilha Ecológica Pitaguary

Audiência com o Bispo Diocesano 
Dom André Vital

No dia 11 de abril, o assessor jurídico do CDPDH, Lucas 
Guerra, ministrou oficina durante o curso realizado na 
Caixa Cultura de Fortaleza intitulado como “A presença 
indígena no Ceará: história, memória, mobilizações 
étnicas e conflitos territoriais”, levando partilhas de 
experiências e da luta territorial vivenciada pelos povos 
indígenas do Ceará.

No dia 16 de março, ocorreu reunião entre a equipe do 
CDPDH e seu presidente Dom José Antonio Aparecido 
Tosi Marques, Arcebispo de Fortaleza. Na ocasião, 
relatou-se as atividades da entidade. O Arcebispo 
incentivou que a equipe permanecesse firme em seu 
propósito na defesa e promoção dos direitos humanos 
e povos e comunidades em situação de vulnerabilidade.

Seminário realizado no dia 09 de maio de 2018, no auditório do Dragão do Mar de Arte e Cultura. Na ocasião, teve 
apresentação do edital de convocação para eleição de entidades da sociedade civil para integrar o Conselho Estadual 
de Promoção da Igualdade Racial - COEPIR.

Ocorreu no dia 11 de junho audiência na 34ª Vara Federal, 
com sede em Maracanaú, na qual a empresa de Mineração 
BritaBoa visa cumprir uma decisão que determina a 
retirada da Comunidade Pitaguary de território atualmente 
ocupado pelos povos. 
Na ocasião, buscou-se comprovar que a área hoje 
ocupada pela comunidade não faz parte da lavra da 
referida mineradora e, portanto, o objeto da execução 
está comprometido. O Juiz determinou 20 dias para 
diligências dos órgãos envolvidos. 
Na ocasião, o CDPDH se colocou à disposição frente à 
luta, ao lado do Povo Pitaguary, por entender a justiça 
e a importância dessa causa para a proteção do meio 
ambiente e para a reprodução física e cultural desse povo.

Audiência Povo Pitaguary
Roda de conversa na Escola

Caixa Cultural de Fortaleza
Partilha de Experiências

Reunião do CDPDH com o 
Arcebispo Dom José Antonio

Acampamento Terra Livre 2018

Maior mobilização indígena do país, o Acampamento 
Terra Livre 2018 teve como objetivo: “Unificar as lutas 
em defesa do Brasil Indígena – Pela garantia dos direitos 
originários dos nossos povos”.
Durante cinco dias, representantes dos mais de 305 povos 
indígenas de todas as regiões do país, somando cerca 
de 3.500 lideranças, elaboraram e entregaram uma carta 
com reivindicações ao Ministério da Justiça. O CDPDH 
esteve presente fortalecendo seu apoio e parceria com a 
luta dos Povos Indígenas.
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